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Kapitel 10 

Gränsöverbryggarna 
och de oorganiserade frivilliga. 
Olycksplatsen som mötesplats 

Roine Johansson 

Inledning 
Redan för drygt 40 år sedan konstaterades att organisationers mest grundläggande 

problem är att hantera osäkerhet. De osäkerhetsskapande faktorerna finns, mena

de man, huvudsakligen att söka i organisationers omgivning (Thompson 1967). 

Olika situationer är emellertid osäkerhetspräglade i olika hög grad. Så är t.ex. dy

namiska och snabbföränderliga miljöer osäkrare än stabila sådana (Burns & Stalker 

1961). Framförallt är händelser i omgivningen, vilkas uppkomst är oförutsägbara, i 

hög grad osäkerhetspräglade. Det är sådana incidenter som studeras i det här kapit

let86• 

Forskning visade tidigt att osäkerhet i hög grad absorberas vid organisationers 

yttre gränser (March & Simon. 1958). Det dröjde dock till mitten av 1970-talet innan 

organisationsforskarna började ta på allvar att det inte är "organisationen" som in

teragerar med miljön. Organisationer är inga homogena handlande subjekt och kan 

inte agera överhuvudtaget, det kan bara individer göra. De som handhar omgiv

ningskontakterna är en speciell kategori inom organisationerna, den gränsäverbryg

gande personalen (Adams 1976; Aldrich & Herker 1977; Kochan 1975). Denna per

sonalkategori representerar organisationen och verkar vid dess gränser mot aktö

rer i omvärlden. 

86 En tidigare version av detta kapitel har seminariebehandla15 inom ramen för sociologins högre seminarieserie vid 
Mittuniversitetet. Jag vill rikta ett varmt tack till seminariedeltagarna for alla konstruktiva kommentarer. 
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Gränsöverbryggarnas relationer kan vara av många olika slag. De viktigaste ele

menten i organisationers omgivning utgörs av andra organisationer (Ahrne 1990; 

1994; Perrow 1991), och en stor del av gränsöverbryggarnas interaktion äger rum 

med andra gränsöverbryggare som representerar andra organisationer, t.ex. i form 

av förhandlingar mellan stater eller företag (Johansson 1997). En hel del av den ut

åtriktade interaktionen riktas dock mot individer som inte representerar någon or

ganisation alls; den individ som utgör relationsmotpart representerar så att säga 

bara sig själv. Det är denna typ av organisation-individ-kontakter som utgör fokus 

i det här kapitlet. 

v En typ av gränsöverbryggande personal utgörs av s.k. gräsrotsbyråkrater (Lip

sky 1980; Johansson 1992), dvs. offentliganställda tjänstemän i vilkas arbetsuppgif

ter det ingår att ha kontakt med individer. Arbetet består i att hantera klienters ären

den, t.ex. på försäkringskassor, arbetsförmedlingar och socialförvaltningar. En tidig 

svensk studie av gräsrotsbyråkraters arbetsvillkor gjordes i mitten av 1980-talet 

inom forskningsprojektet Byråkrati och makt i Krångelsverige, som jag hade förmå

nen att få medverka i, under ledning av Göran Ahrne (Ahrne 1985; 1987; 1989; 

Ahrne et al. 1985; Fuentes Hidalgo 1987; Johansson & Johansson 1987). En annan 

typ av gränsöverbryggare är de som sysslar med interaktiv service (Abiala 2000; 

Leidner 1993), dvs: utför tjänster i direktkontakt med kunder, vilket kan omfatta så

dant som försäljning av dammsugare, servering av mat och dryck, och hårklipp

ning. 

Den här typen av interaktion äger alltså rum mellan å ena sidan en organisa

tionsrepresentant och å andra sidan en individ som bara representerar sig själv. Re

lationen utgör förutsättning för den verksamhet som utövas i organisationens tek

niska kärna (Thompson 1967); organisationens mest centrala uppgifter kan knap

past utföras annat än inom ramen för interaktionen, och organisationens struktur 

såväl som dess resurser är avpassade för att underlätta sådana relationer. Relationen 

är i den meningen verksamhetsprimär; det organisatoriska sammanhanget både för

utsätter och förutsätts av interaktionen. Den individ som utgör motpart har ingått 

i relationen som resultatet aven övervägd handling. Interaktionen kan vara frivil

lig (som när man söker arbete genom arbetsförmedlingen) eller tvångsmässig (som 

då man skickar in ett läkarintyg till försäkringskassan), men den kan knappast vara 

slumpmässig. 

Det här kapitlet kommer att behandla relationer mellan organisationsrepresen

tanter och individer, under omständigheter då osäkerheten ställs på sin spets. Det 

gör den i situationer då vardagens rutiner och välbekanta normalitet välts över 

ända. Sådana situationer benämns ofta kriser. Krisbegreppet är mycket vitt och kan 

omfatta en mängd företeelser, från individuella reaktioner på omvälvande händel-
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ser som en skilsmässa, till omfattande katastrofer som orkanen Gudrun. Här kom

mer krisbegreppet att användas i den senare, mer avgränsade betydelsen av kriser 

som olyckor eller s.k. extraordinära händelser. Fokus i kapitlet är räddningspersona

lens möten med enskilda individer som är forst på plats vid olyckor. 

Syftet är främst teoretiskt, och de teoretiska resonemangen är i skrivande stund 

tämligen preliminära. Jag försöker placera in mötena på olycksplatsen i en organi

sationsteoretisk ram. Inledningsvis kommer därför ett antal begreppspreciseringar, 

avgränsningar och kategoriseringar att göras. Därefter kommer också något att 

sägas om hur interaktionen kan variera beroende på vilken typ av räddningsperso

nal vi talar om. Då detta kapitel skrivs inom ramen för ett relativt nystartat forsk

ningsprojekt87 finns ännu inte så mycket empiriska data. Tre intervjuer med orga

nisationsrepresentanter för räddningstjänst (dvs. brandförsvaret), ambulanssjuk

vård och polis utgör det viktigaste empiriska materialet. 

Olyckor och manifesta hjälpinsatsorganisationer 
I tvåpartsrelationen mellan organisationsrepresentant och individ finns en åtmins

tone halvetablerad generell term för den förstnämnde: denne kallas gränsöverbryg

gare. Däremot finns, såvitt jag känner till, ingen motsvarande generell term för mot

parten. Visserligen talar man ibland om externa aktörer (Scott 2003), men det är en 

så allmän term att den inkluderar även aktörer i omgivningen som inte behöver ha 

någon direktkontakt med organisationens gränsöverbryggare. Vad gäller mer spe

cifika relationer finns ibland benämningar för båda parter. Gräsrotsbyråkraten har 

klienten som motpart, och de som är verksamma inom interaktivt servicearbete 

(som t.ex. försäljare, servitörer eller frisörer) har alla kunden som relationens andra 

part. 

Ifråga om räddningsinsatser vid olyckor eller extraordinära händelser finns inte 

någon sammanfattande beteckning för de organisationsrepresentanter som arbetar 

på olycksplatser (t.ex. brandmän, ambulanssjukvårdare eller poliser) . Fortsättn ings

vis kommer jag att benämna dem räddningspersonal. Inte heller här finns det någon 

sammanfattande term för de individer som utgor den andra parten i relationen, dvs. 

de som ofta aven slump är först på plats vid en olycka. I brist på bättre beteckning 

kallas de fortsättningsvis enskilda frivilliga. 

87 Forskningsprojektet Sam verk,,,, ""der riidd"i"gsi"satser - ett komplext möte mellan olika aktörer är treårigt och 
finansierat av Räddningsverket (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). FD Em a Danielsson är 
initiativtagare och projektledare. och Linda Eliasson är doktorand inom ramen för projekte t. Linda har huvudan
svaret för datainsamlingen. men alla i projektet bidrar härvidlag, och jag har varit med vid de intervjuer som an
vänds i detta kapitel. Ännu är datainsamlingen långtifrån klar och resultaten preliminära, och eft er samråd med 
Ema har vi beslutat att begränsa dataredovisningen i detta kapitel till sådant som direkt rör de teoretiska resone
mangen. 
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I det följande görs ett antal preciseringar i syfte att ringa in kapitlets studieob

jekt. Relationen mellan räddningspersonal och enskilda frivilliga vid olyckor är for

hållandevis välavgränsad, både tidsmässigt och ifråga om händelsens omfattning. 

Om vi börjar med det senare så skiljer man i Sverige mellan olyckor och extraordi

nära händelser. En extraordinär händelse är omfattande och medfOr allvarliga stör

ningar i viktiga samhällsfunktioner. Det handlar om händelser såsom t.ex. orkaner

na Per och Gudrun och tsunamin i Sydostasien. Denna typ av händelser kommer 

inte att behandlas här. Olyckor är betydligt mindre omfattande, och även om dessa 

av de drabbade betraktas som avvikelser från det vardagliga och normala, så beteck

nar termen "olycka" en tämligen avgränsad händelse som i krisberedskapssamman

hang betecknas som just "vardaglig" (KBM 2008). 

Att jag här fokuserar på olyckor innebär en avgränsning inte bara vad gäller hän

delsens omfattning utan även ifråga om dess tidsmässiga utsträckning. Inom forsk

ningen om disasters, som närmast motsvarar extraordinära händelser, delas förlop

pet ibland in i olika faser. Man skiljer då, för det första, mellan tiden fOre, under och 

efter själva händelsen. Även om vi bortser från förberedelse- och återuppbyggnads

faserna så utgör, för det andra, själva den akuta händelsen en process som kan delas 

in i olika faser, från inledande varningar för händelsen till organiserade hjälpinsat

ser for att komma till rätta med dess konsekvenser (Dynes 1970; Eliasson 2008). Av 

dessa faser utgör endast den direkta hjälpinsatsfasen studieobjektet for detta kapitel. 

Ännu en avgränsning gäller frågan om inblandade organisationer. Dynes (1970) 

skiljer mellan tre typer av organisationer som förekommer under hjälpinsatsfasen. 

"Community relevant organizations" är sådana s?m inte har några direkta resurser 

för att göra akuta hjälpinsatser, men ändå har en inriktning mot det allmänna bästa, 

och som kan bli inblandade under ett hjälpinsatsskede. Exempel på denna typ av 

organisation är kyrkan, Röda korset, och POSOM-grupper.88 "Emergency relevant 

organizations" har resurser som kan komma till nytta i hjälpinsatssituationer, men 

har normalt en privat inriktning. Det kan röra sig om företag som, på eget bevåg 

eller på begäran, ställer sina resurser, t.ex. lastbilar, mat och värmeelement, till för

fogande i räddningsarbetet. Dessa båda typer av organisationer kommer inte att be

handlas i detta kapitel. De utgör latenta hjälpinsatsorganisationer; de är inte upp

byggda primärt för att tas i bruk under hjälpinsatsskedet av krishanteringen, men 

de kan ibland komma till nytta där. 

"Community emergency organizations" är däremot skapade for att sättas in 

under hjälpinsatsfasen av krishanteringen. De utgör manifesta hjälpinsatsorganisa-

88 "POSOM" står för "psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor eller katastrofer". Medlemmarna ger stöd till 
drabbade i syfte att förebygga den psykiska ohälsa som annars kan bli en följd av traumatiska upplevelser. POSOM 
arbetar aldrig direkt på en olycksplats och inte heller med fysiskt skadade personer. 
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tioner. 89 Deras struktur och resurser, liksom personalens kompetens, är avpassade 

för att organisationen ska kunna fungera så effektivt som möjligt under hjälpinsat

ser i samband med olyckor och extraordinära händelser. Det som för andra aktörer 

utgör undantagstillstånd och avbrott från det normala utgör för personalen i de ma

nifesta hjälpinsatsorganisationerna ett slags normaltillstånd som de är tränade och 

utrustade för att kunna hantera. Det är den personal som utgör den tekniska kär

nan i tre organisationer av denna typ - räddningstjänst, ambulanssjukvård och 

polis - som utgör studieobjekt i detta kapitel. 

Skadeplats som arbetsplats och mötesplats 
Den plats där en olycka som lett till skada har inträffat kallas skadeplats (Rädd

ningstjänstordlistor 2008). Där samverkar ofta flera olika organisationer med olika 

uppgifter, skyldigheter och befogenheter. Organisationerna är självständiga och si

doordnade i förhållande till varandra, och de arbetar med egna chefer och arbets

ledare. Ingen organisation har rätt att ge direktiv till de övriga. Räddningsledaren 

(för räddningstjänsten), polisinsatschefen (för polisen) och sjukvårdsledaren (för 

ambulanssjukvården) samverkar på skadeplatsen (Räddningsverket 2008; Berlin & 

Carlström 2008). 

När det gäller de enskilda individer som befinner sig på skadeplatsen är situa

tionen betydligt mindre reglerad, organiserad och förutsägbar. Inom disaster-forsk

ning betonas tämligen enstämmigt att människor ofta dras till skadeområden och 

vill hjälpa till. Ofta utförs det inledande hjälparbetet av enskilda frivilliga, och vid 

mer omfattande extraordinära händelser, där det kan ta tid innan organiserade 

hjälpinsatser sätts in, kan spontan organisering med uppdelning av roller och ar

betsuppgifter redan ha etablerats när räddningspersonal anländer. De frivilliga kan 

bestå dels av dem som själva är drabbade av händelsen, dels av människor som 

råkar befinna sig vid olycksplatsen eller har tagit sig dit för att hjälpa till (Drabek & 

McEntire 2002; Dynes 1970; 1994; QuarantelIi 1993; Rodrlguez et al. 2006). Aktivi

teten vid skadeplatsen kan dock variera från spontant organiserat handlande över 

individuellt handlande till passivt betraktande; en del av de enskilda individerna 

kan vara där enbart som åskådare (Clark & Word 1974; Darley & Latane 1968). 

Även om en skadeplats, sedd ur räddningspersonalens synvinkel, är något nor

malt och vardagligt, helt enkelt en arbetsplats, så betraktas den av de enskilda fri

villiga som en plats där ett slags undantagstillstånd råder och de vardagliga rutiner

na har satts ur spel. På sätt och vis kan skadeplatsen alltså betraktas som "halvorga-

89 Indelningen i manifesta respektive latenta hjälpinsatsorganisationer har hämtat inspiration frän en besläktad upp
delning gjord av Danielsson el al. 2004. 

194 



10. Gränsäverbryggarna och de oorganiserade frivilliga 

niserad': eftersom ena parten -- räddningspersonalen - i den relation som utgör 

fokus för detta kapitel har planerat och tränat för det som hänt där. Man kan emel

lertid inte betrakta skadeplatsen som ett semi-organiserat fält i Ahrnes och Papa

kostas (2002) mening. Ett sådant (t.ex. en flygplats, en restaurang eller en galleria) 

har arrangerats i förväg i syfte att underlätta något slags utbyte mellan organisatio

ner och enskilda individer. När det gäller skadeplatsen har räddningspersonalen vis

serligen planerat och övat för att något sådant kan hända någonstans någon gång, men 

inte nödvändigtvis just här just nu. Och de enskilda frivilliga som är på skadeplatsen 

är definitivt inte förberedda på här-och-nu-situationen. Skadeplatsen är snarast att 

betrakta som en tillfällig mötesplats, vars exakta tidsmässiga och rumsliga lokalisering 

är oförutsägbar fOr både räddningspersonalen och de enskilda frivilliga. 

Interaktionen på denna mötesplats skiljer sig emellertid från andra kontakter 

mellan offentliganställd person~l och enskilda individer. Inom organisationsforsk

ning analyseras sådana relationer ofta i termer av gräsrotsbyråkrat och klient (Lip

sky 1980). På skadeplatsen är dock det perspektivet inte helt och hållet tillämpligt. 

När det gäller brandmännen och ambulanssjukvårdarna så motsvaras interaktio

nen med klienten av relationen till de drabbade, offren för olyckan, inte de enskilda 

frivilliga individerna. Relationen mellan å ena sidan brandmän och ambulanssjuk

vårdare och å andra sidan de enskilda frivilliga är indirekt: de förs samman av "något 

tredje", nämligen olyckan. Medan relationen till de drabbade är verksamhetsprimär 

för brandmän och ambulan~sjukvårdare, är detta inte fallet när det gäller interak

tionen med de enskilda frivilliga. Den sistnämnda är snarare att betrakta som verk

samhetssekundär. 

När det gäller polisen är situationen lite annorlunda. Poliser är en yrkesgrupp 

som ofta studeras som gräsrotsbyråkrater, och då är det ofta "allmänheten" som be

traktas som deras klienter (Lipsky 1980; Prottas 1979). På en skadeplats skiljer sig 

polisens uppgifter också en del från brandmännens och ambulanssjukvårdarnas. 

De senare är direkt involverade i att rädda liv och hindra skada på människor och 

egendom inom skadeområdet, medan polisens uppgifter mer gäller att tillhanda

hålla en infrastruktur så att de övriga kan arbeta ifred, och att skydda ännu inte 

drabbade människor utanför skadeområdet från att på något sätt drabbas av olyck

ans följdverkningar: polisen spärrar av och bevakar skadeplatsen, reglerar trafiken 

i dess närhet, utrymmer vid behov ett större område och genomför efterforskning

ar och genomsökningar. Dessutom genomför de uppgifter av mer typiskt polisiär 

karaktär, som att utreda olycksorsak (och konstatera huruvida brott förekommit) 

och identifiera döda och underrätta anhöriga till avlidna personer (Räddningsver

ket 2008). Det innebär att polisens kontakter med de enskilda frivilliga på skade

platsen är verksamhetsprimära och har karaktär av relationer mellan gräsrots byrå

krater och klienter. 
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Med dessa olikheter mellan de tre olika organisationerna i åtanke ska fortsätt

ningsvis räddningspersonalens relationer till de enskilda frivilliga på skadeplatsen, 

betraktad ur de förstnämndas synvinkel, undersökas. 

Interaktionen på skadeplatsen 

Detta kapitel skrivs inom ramen för ett relativt nystartat forskningsprojekt om sam

verkan vid räddningsinsatser. Därför finns ännu inte så mycket empiriska data. Den 

empiri som redovisas i det följande kommer från tre intervjuer med organisations

representanter för räddningstjänst, ambulanssjukvård respektive polis i Jämtland, 

samt skriftlig information huvudsakligen hämtad från dessa organisationers hem

sidor och en del annat inomorganisatoriskt material. 

Enskilda frivilliga som informationskälla 

De enskilda frivilliga på skadeplatser förefaller vara olika viktiga för de olika hjälp

insatsorganisationerna. Framförallt tar det sig i intervjuerna uttryck i att respon

denten från räddningstjänsten säger betydligt mindre om interaktionen med de en

skilda frivilliga än vad polisens och ambulanssjukvårdens representanter gör. En 

anledning till det är arbetsfördelningen mellan de olika organisationerna. Även om 

de samverkar på skadeplatsen har varje organisation olika arbetsuppgifter. Den in

tervjuade polisen gör en belysande jämförelse mellan de egna och räddningstjäns

tens uppgifter i relation till de enskilda frivilliga: 

Om man kommer fram till exempel till en brandplats, då släck
er ju brandmännen eld. Vi tar hand om resten ... 'Finns det någon 
kvar? Vilka bor i huset? Var alla hemma?' ... Sedan hålla förhör med 
kvinnan i vilkens lägenhet branden startade. Det sköter polisen. 
Räddningstjänsten släcker brand, vi sköter resten. Så blir det, liksom 
... (Polis). 

Polisens uppgift att "ta hand om resten" på en skadeplats innebär att det också är de 

som har mest kontakter med de enskilda frivilliga, vilka man är beroende av för att 

få information. Det innebär dock inte att räddningstjänsten inte använder enskilda 

frivilliga som informationskällor. Framförallt gäller det i situationer där räddnings

tjänsten kommer först till skadeplatsen, vilket ofta är fallet i glesbygd (beroende på 

att brandstationerna är betydligt fler än ambulansstationerna, och räddningstjäns

ten alltså oftast har närmare till en olycksplats). 
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Det är ganska konkreta frågor om vad som har hänt, rör att man ska 
veta vad man ska göra. Så ofta är det nog frågor man ställer: Ar det nå
gon kvar?' eller 'Har ni sett någon mer?' Eller om det brinner i ett hus: 
'Vad är det för någonting, hur ser det ut där inne?' Väldigt praktiska 
frågor {Räddningstjänst}. 

Även ambulanspersonalen söker samma slags praktiskt inriktad information från 

de enskilda frivilliga: 

Ja, vi frågar ju alltid om de har gjort något speciellt. Om de har tagit ut 
patienten, den skadade, ur bilen är viktigt att veta ... Om de har dra
git ut dem ur bilen så är chansen stor att huvudet har åkt framåt och 
snurrat. Då kanske det blir förlamning så småningom ... Sedan frågar 
vi om de känner patienten, om de vet vem det är. Identiteten ... Sedan 
blir det inte så mycket mer {Ambulans}. 

En annan sak som skiljer polisens från de andra båda organisationernas interaktion 

med de enskilda frivilliga är graden av tidspress. Polisen har ju utredande uppgifter 

som inte är lika brådskande som ambulans- och räddningstjänstpersonalens. Poli

sen betonar inte heller tidsaspekten på samma sätt som de övriga. Respondenten 

från ambulanssjukvården menar: 

Man frågar ju alltid vad de har gjort. Men man har inte så hemskt 
mycket tid, liksom. När man kommer fram så fokuserar man ju på den 
skadade. Men man frågar snabbt, man vill ha en liten snabb lägesrap
port {Ambulans}. 

Polisen har också en vidare relevansbedämning av informationen. Räddningstjänst 

och ambulanspersonal ställer avgränsade frågor om det konkreta läget på skade

platsen, medan polisen, utöver den typen av frågor, också ställer frågor som under

lag för utredningen om olyckan. 

De frågor som ställs till de enskilda är, ifråga om alla tre organisationerna, 

strängt uppgiftsfokuserade. Men för räddningstjänst och ambulans sker informa

tionsinhämtandet under påtaglig tidspress. Polisen har både mer omfattande kon

takter och mer tid för interaktionen med de enskilda frivilliga, och polismannen be

traktar också kontakterna som viktigare än de övriga två respondenterna. Respon

denten från polisen menar också att detta ingår i deras yrkeskompetens: "Just det 

här att kommunicera och att möta folk och lösa problem, det blir man duktig på:' 

Skillnaderna mellan respondenterna i synen på de enskilda frivilliga som informa

tionskällor är uttryck för att interaktionen med de enskilda frivilliga är verksam

hetsprimär för polisen, men sekundär för ambulans och räddningstjänst. 
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Enskilda frivilliga som medh;älpare 

När det gäller de enskilda frivilligas insatser på skadeplatsen har alla våra respon

denter exempel på när de har gjort stor nytta, men respondenten från ambulans

sjukvården betonar också att frivilliga ibland kan göra mer skada än nytta på ska

deplatser. Han skiljer ut sig genom att överhuvudtaget ha en mindre entydigt posi

tiv uppfattning om de frivilliga än de övriga. Alla menar dock att det är när rädd

ningspersonalen inte räcker till som de frivilligas insatser är önskvärda. Dessa är 

alltså att betrakta som komplement: 

Ja, de flesta olyckor är ju av den omfattningen att när brandstyrkan 
kommer dit, och ambulansen, då kan man hantera det som sker, då 
har man tillräckligt med personal för att hantera hela den biten. Men 
är det inte så, så vill man ju att de (frivilliga, min anm.) fortsätter att 
göra det de gör. När man kommer fram som insatsledare till en tra
fikolycka och det ligger folk ute på gatan och så där, oftast sitter det ju 
folk med dem. Då går man fram och tittar och sedan är det ju bra att 
de sitter kvar där tills resten kommer (Räddningstjänst). 

Jo, det beror ju på hur mycket personal vi har också ... I ett sådant 
här län som Jämtland, våra resurser, de är knala. Är man nere i 
Härjedalen så har vi Hede, och nästa ambulans finns sju mil därifrån, 
Funäsdalen. Då är man ensam länge på en olycksplats. Bara en am
bulansbesättning med två personer och så är det fem skadade. Då är 
det lite svårt att prioritera. Då vill man ju ha första hjälpare också som 
sätter igång och hjälper (Ambulans). 

Vad gäller räddningstjänsten ser man på de frivilligas insatser som väsentligen ra

tionella och relevanta. 

De gör ganska rationella saker, tycker jag. Inte bara 'ganska', jag tror 
aldrig att jag har varit någonstans där jag har känt att 'Det här blir 
tokigt gjort: De försöker släcka bränder med det de har, med brand
släckare eller trädgårdsslangar (Räddningstjänst). 

Polisen betonar att när de enskilda frivilliga kommit igång med räddningsarbetet 

"då jobbar man ju tillsammans på ett sätt. För att har de fått igång jobbet, då kom

mer du dit och så fortsätter man att jobba ... De kan ju faktiskt göra nytta" (Polis). 

Även inom ambulanssjukvården ger vår respondent exempel på rationellt och 

kompetent agerande från enskilda frivilliga: 

Jag har ju varit med på flera hjärtstopp bland annat, om man tänker 
så. Där första hjälpare ... kan det här med hjärt-lungräddning och 
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då får de bara fortsätta. Ser man att det här fungerar bra då kan man 
ställa sig vid sidan av och blåsa med en maxblåsa. Den som gör hjärt
kompressionerna, det kan vara en första hjälpare, och en sjuksköterska 
sätter nålen och sprutar läkemedel .. . funkar det så ska de vara med 
(Ambulans). 

Polisens och räddningstjänstens bedömning av de frivilligas insatser är dock all

mänt sett mer positiv än ambulansens. Främst har det att göra med karaktären på 

de uppgifter som utförs av de frivilliga. Ifråga om räddningstjänstens uppgifter så 

upphör, om jag förstått det rätt, i stort sett de frivilligas insatser vad gäller släck

ningsarbete när brandmännen sätter igång att arbeta. När det gäller polisens upp

gifter finns det en hel del de frivilliga kan gara på en skadeplats: 

Bära, eller sätta upp rep. Eller vid bränder, vi hade en stor brand, då 
kunde man säga: 'Hjälp mig sätta upp det här bandet mellan stolparna 
där; 'Kan du hämta vatten?', 'Kan du fixa det?', 'Har du möjlighet att 
koka kaffe?' ... 'Vet du vem som satt i bilen?' 'Ja, jag vet vilka som satt 
med: 'Kan du samla ihop alla och sätt er där borta så kommer vi dit: 
Sådana uppgifter (Polis). 

Även ifråga om ambulanssjukvården finns det en del som de frivilliga kan hjälpa till 

med som inte är direkt sjukvårdande: 

Man kan säga 'Kan du hjälpa mig att bära båren?' till exempel och att 
om det är en tung patient så kan man vara fyra som bär båren istället. 
Sedan kan det vara att sitta hos någon. Om det är fyra, fem skadade 
så behövs det alltid någon hos varje. Då kan de ju göra en stor insats. 
Sitta och hålla handen, ta av sig jackan och erbjuda värme eller något 
sådant där. Då kan de sitta och prata med dem och då kan de kanske 
få fram vad de heter och sådana uppgifter också. Födelsedata, vad har 
du för anhöriga, telefonnummer. Det finns mycket sådant som man 
kan göra under tiden (Ambulans). 

När det gäller mer sjukvårdande uppgifter, krävs dock en mer specialiserad kompe

tens; och ifråga om de uppgifter som kräver sådan kompetens blir också konsekven

serna av inkompetent agerande allvarligare. Det är den främsta orsaken till ambu

lanssjukvårdarens mer skeptiska inställning till de frivilligas insatser. Vår respon

dent anser det vara ett generellt problem med minskande kunskaper i första hjälpen 

bland befolkningen. Därtill kan frivilliga bete sig både inkompetent och irrationellt 

på skadeplatsen. Han ger ett exempel på en trafikolycka, då en personbil blivit de

molerad aven lastbil, där det mesta gick snett. Två frivilliga ställde till det rejält på 
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skadeplatsen, den ena genom att sitta i vägen, och vägra flytta på sig, så att rädd

ningsmanskapet inte kom åt den som satt i personbilen, den andre genom att virra 

runt på olycksplatsen och ta saker, bl.a. medicin ur ambulansens akutväska: 

De var i vägen hela tiden, de här sk~lIe ju ha flyttats härifrån. När vi 
skulle lyfta upp lastbilen för att få loss bilen så kom det en sådan här 
sopcontainerbil för att lyfta upp lastbilen, det är jättefarligt. Och då 
ser ni (han visar foton för oss, min anm.) att bägge första hjälparna är 
kvar där. De ska inte vara där. De skulle ju flyttas därifrån, men det är 
jättesvårt att få bort dem från platsen. De är så inne i det här och vill 
hjälpa till (Ambulans). 

Respondenten från ambulanssjukvården är också, i jämförelse med polis och rädd

ningstjänst, överlag mer misstänksam mot de frivilligas syfte med sitt agerande på 

skadeplatsen: 

Det är ju det här att man litar ju inte riktigt på alla som är på plats som 
första hjälpare ... Vi har ju haft flera sådana incidenter med folk som 
säger att de är sjuksköterskor och så har de bara varit ute efter knark. 
Komma åt en väska med läkemedel då. Och där är man alltid på sin 
vakt (Ambulans). 

Den här misstänksamheten kan också grundas i att folk ger sig ut för att vara t.ex. 

läkare utan att vara det (respondenten ger ett praktiskt exempel på när detta har 

hänt). Även om man kan konstatera att någon eller några har kvalificerad sjuk

vårdsutbildning, låter man inte dessa jobba på samma villkor som ambulansperso

nalen, utan "år de läkare så får de inte ta över något ansvar, utan det blir enklare åt

gärder då. Men man använder dem, men man har kontroll på dem på något vis" 

(Ambulans). 

Även om alla våra respondenter ger exempel på att enskilda frivilliga kan vara 

till nytta så är polismannen den som tydligast betonar, och ger flest exempel på, vil

ken nytta de frivilliga kan göra. För räddningstjänsten har de frivilligas insatser 

mindre betydelse, och respondenten från ambulanssjukvården betonar att de frivil

liga kan göra skada likaväl som nytta. Skillnaden respondenterna emellan beror på 

arbetsfördelningen mellan organisationerna. Den medicinska karaktären på ambu

lanssjukvårdens uppgifter gör att konsekvenser av inkompetent agerande från de 

frivilligas sida blir allvarligare än för polis och räddningstjänst, därav ambulans

respondentens mer ambivalenta hållning. 
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Ledning genom avledning 

Alla respondenter är överens om behovet av bra ledning vid en skadeplats. Oftast 

är det tre ledare (räddningsledare, sjukvårdsledare och polisinsatschef) som sam

verkar, där var och en har ansvar för sin organisations arbetsuppgifter, men där 

räddningsledaren oftast h,ar ett övergripande ansvar. Ledning på skadeplatser hand

lar i mångt och mycket om att skapa ordning och reda och att samordna komplice

rade insatser, och detta gäller i förhållande till både räddningspersonalen och de en

skilda frivilliga. 

Därutöver finns det, när det gäller de frivilliga, några särskilda aspekter att ta 

hänsyn till. Ofta handlar vikten av ledning om ett behov av klarhet och tydlighet i 

förhållande till folk som inte har professionell kompetens som räddningspersonal: 

"Det är viktigt att man är tydlig och ger lite order, det behöver man också som förs

ta hjälpare" (Ambulans). Polismannen berör samma problematik: "Sedan finns det 

metoder som vi följer så då gäller det för polisen att vara jättetydlig, förklarande och 

ändå inte trampa, utan nyttja den resurs som finns:' (Polis) . 

Citatet ovan om att "ändå inte trampa" på dem som faktiskt vill hjälpa till bely

ser ett annat problem, som gäller avledning snarare än ledning, dvs. att avleda upp

dämd energi och verksamhetslust i en produktiv riktning. Ibland kan de enskilda 

frivilliga bli ett potentiellt eller reellt problem på en skadeplats om man inte kan 

hålla dem sysselsatta. Det kan gälla att sysselsätta upprörda människor. Så kan det 

t.ex. vara när man söker efter försvunna personer: 

Ofta försöker vi att inte få släktingar med. Men ibland vill släktingar, 
de vill inte sitta still. Då är det bättre att ta med dem ... Men oftast finns 
det knep också ... Om de verkligen, verkligen bara vill göra någonting, 
om man märker att de är så snurriga ändå att det inte blir bra, då 
ger man dem ett område där de (de försvunna, min anm.) sannolikt 
inte finns. Man bara ger dem ett område: sök igenom alla lador som 
finns ... Man ger dem bara en uppgift (Polis). 

Ett närbesläktat exempel gäller att försöka bryta sysslolöshet och kanalisera energin 

i en viss riktning: 

När du kommer till ett ställe så är det oftast jäkligt många som står 
och trampar. Och sedan så är det polsk riksdag ... Då är det bättre att 
ge dem ett område, bara. Ge dem ett område som ändå måste sökas ... 
Och så påbörjar de jobben och så under tiden får du strukturera det 
lite mer ... Det är bättre så än att de står och flåsar och stressar en 
(Polis). 
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En aspekt av ledningen av de enskilda frivilliga - att skapa ordning och samordning 

- skiljer sig alltså inte särskilt mycket från ledningen av räddningspersonalen, annat 

än i det avseendet att det är viktigare med tydlighet i förhållande till de frivilliga, 

eftersom dessa saknar professionella kunskaper om räddningsinsatser. En annan 

aspekt - som gäller avledning - är däremot specifik för just de frivilliga. Det hand

lar om att ledarna för räddningsinsatsen försöker återskapa lite av vardagens trygg

het och rutiner genom att sysselsätta de frivilliga med meningsfulla arbetsuppgifter. 

Slutsatser 
Det finns en del gemensamma nämnare i räddningspersonalens förhållningssätt till 

de enskilda frivilliga. Oavsett organisationstillhörighet förefaller all räddningsper

sonal b~trakta de frivilliga som en resurs som man kan få information av och vars 

hjälp man kan ha nytta av när personalen inte räcker till, men också som ett poten

tiellt problem vid skadeplatser. Det senare är främst en följd av att de frivilliga upp

lever hela situationen vid en skadeplats som extrem och bortom alla deras vardags

erfarenheter. Det innebär att det kan bli nödvändigt att avleda deras energi genom 

att ge dem arbetsuppgifter, oavsett om dessa är tekniskt viktiga för skadeplatsarbe

tet eller ej. Då handlar det snarare om att i någon mån försöka hålla kaos på avstånd 

och återupprätta vardagens rutiner och normalitet. 

Räddningspersonalens arbete vid skadeplatser är påtagligt praktiskt inriktat och 

präglas aven tekniskt inriktad rationalitet. Vissa arbetsuppgifter kan all räddnings

personal i någon mån genomföra. För alla tre hjälpinsatsorganisationerna är den 

främsta prioriteten att rädda människoliv, och såväl räddningstjänstens som poli

sens personal har utbildning i första hjälpen. Oavsett vem som kommer först till en 

skadeplats är alltså sjukvårdsinsatser det första som sätts in om det bedöms nödvän

digt. Det kan också vara viktigt att snabbt spärra av skadeplatsen, och det kan per

sonal från alla tre organisationerna göra. 

Utöver detta präglas uppgifterna dock vid skadeplatsen av arbetsfördelning mel

lanhjälpinsatsorganisationerna. Det är den viktigaste orsaken till organisationer

nas olika förhållningssätt till de enskilda frivilliga. För räddningstjänst och ambu

lanssjukvård är kontakten med dem som direkt drabbats av olyckan verksamhets

primär, medan relationen till de enskilda frivilliga är sekundär. För polisen är där

emot inte kontakten med de drabbade primär, utom i de fall när man kommer först 

till skadeplatsen och ger första hjälpen (dvs. inleder det som egentligen är ambu

lanssjukvårdens uppgift). I övrigt är det interaktionen med de frivilliga som är verk

samhetsprimär. 
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Denna skillnad är grundläggande och avspeglar sig i ett antal aspekter av inter

aktionen mellan räddningspersonal och enskilda frivilliga. När det gäller relatio

nernas omfattning är det helt klart polisen som har den mest omfattande interak

tionen med de frivilliga. Ambulansen har betydligt mindre kontakt, och räddnings

tjänsten förefaller kontakta de frivilliga främst om ingen annan räddningspersonal 

redan är på plats när de kommer dit. 

När det gäller graden av snävhet i informationsutbytet, ställer såväl räddnings

tjänst som ambulanssjukvård synnerligen avgränsade frågor om läget på skadeplat

sen, medan polisen gör en betydligt vidare bedömning av vilken information som 

är relevant att hämta in. De frivilliga kan utföra ett rätt stort antal arbetsuppgifter för 

att hjälpa polisen. Uppgifterna som ambulanssjukvården behöver hjälp med är 

fårre, och det är bara ett fåtal uppgifter som räddningstjänsten behöver hjälp med. 

De som har som huvuduppgift att komma tillrätta med själva olyckan och att 

rädda människoliv, arbetar också under påtaglig tidspress. Polisen har däremot mer 

tid för kommunikationen med de enskilda frivilliga. 

Det är därför knappast. förvånande att polisen i våra intervjuer var den som 

överlag betraktade de frivilliga som viktigast, medan respondenten från räddnings

tjänsten överhuvudtaget inte pratade så mycket om kontakten med de frivilliga, och 

respondenten från ambulanssjukvården intog en mellanposition. 

Däremot uppstod ett annat mönster vad gäller entydigheten i inställningen till 

de enskilda frivilliga. Visserligen menade respondenter från alla hjälpinsatsorgani

sationerna att de frivilliga ibland kunde bli ett potentiellt problem om de inte fick 

sysselsättning, men utöver detta föreföll informanterna från såväl räddningstjänst 

som polis ha en i stort sett entydigt positiv bild av de enskilda frivilliga. Responden

ten från ambulanssjukvården var betydligt mer ambivalent i sin inställning beroen

de på dels att konsekvenser av inkompetent handlande kan bli allvarliga vad gäller 

sjukvårdsinsatser, dels att frivilliga kan vilja stjäla läkemedel. Det senare gjorde 

sjukvårdspersonalen mer misstänksam än de övriga gentemot de frivilliga. 

När det gäller inställningen till de enskilda frivilliga är därför polisen mest en

tydigt positiv, medan räddningstjänsten intar en mellanposition (för att man inte 

har så stor nytta av dem) och ambulanssjukvården är ambivalent. 

Relevansstrukturer och institutionella logiker 

Det är knappast förvånande att polisen har de mest omfattande kontakterna med 

de enskilda frivilliga och att vår respondent från polisen också är mest entydigt po

sitivt inställd till dem. Polisens interaktion med de enskilda frivilliga är ju primär 

för verksamheten, och poliser är härvidlag att betrakta som gräsrotsbyråkrater. 
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Gräsrotsbyråkratens klientkontakter är verksamhetsprimära och kringgärdade 

av ett formellt organisatoriskt sammanhang. Organisationen tillhandahåller utbild

ning, en vokabulär, regler, administrativa kategorier, rutiner, handläggningsproce

durer etc. för att standardisera relationen till klienterna. Sett ur gräsrotsbyråkratens 

perspektiv underlättar den formella regleringen klientrelationen (Johansson 

1992). 

För räddningstjänsten och ambulanssjukvården ser relationerna till de enskilda 

frivilliga annorlunda ut. För de verksamhetssekundära utåtriktade relationerna till

handahåller inte organisationen sam~a fasta formella ramverk. Organisationen 

står dock inte helt handfallen för det som inte direkt är formellt reglerat. Som en 

följd aven massa olika omständigheter - vilken verksamhet som bedrivs i organi

sationens tekniska kärna, hur den kollektiva identiteten inom organisationen ser ut, 

vilken utbildning personalen har, vilka krav som ställs på organisationen från dess 

omgivning etc. - fungerar olika slags organisationer var och en efter en viss institu

tionelllogik (Thornton & Ocasio 2008). Det innebär att de har vissa kulturella och 

symboliska särdrag och fungerar och agerar i enlighet med vissa specifika föreställ

ningsramar. Så fungerar, för att ta ett exempel från ett annat verksamhetsområde, 

de organisationer som ägnar sig åt arbetsrehabilitering enligt olika logiker: medan 

hälso- och sjukvården styrs aven medicinsk logik följer försäkringskassan en soci

alförsäkringsjuridisk logik (Lindqvist 2000). 

Institutionella logiker påverkar individers tänkande både genom att tillhanda

hålla kategoriseringsscheman och genom att styra uppmärksamheten i bestämda 

banor (Thornton & Ocasio 2008). Att en organisation fungerar enligt en viss insti

tutionelllogik tar sig därför uttryck i att de ingående individerna har en viss speci

fik relevansstruktur (Schutz 1970): deras uppmärksamhet är selektiv, endast det som 

bedöms som relevant inom en given relevansdomän uppmärksammas, och den be

dömningen påverkas av den institutionella logiken. 

Ifråga om räddningspersonal förefaller analyser i termer av institutionella logi

ker mindre adekvata för polisen än för räddningstjänsten och ambulanssjukvården. 

Polisens relationer med enskilda frivilliga på olycksplatsen är verksamhetsprimära 

och formellt strukturerade, medan brandmännens och ambulanspersonalens kon

takter med de enskilda är verksamhetssekundära och därför mindre formellt struk

turerade, och för de sistnämndas del är således institutionella logiker och relevans

strukturer av större intresse för att förstå interaktionen. 

Såväl räddningstjänsten som hälso- och sjukvården har som primär uppgift att 

rädda liv, men utöver denna främsta målsättning skiljer organisationerna sig åt en 

del. Räddningstjänsten har som uppgift att försöka komma tillrätta med olyckan 

(t.ex. genom att släcka en brand) i syfte att hindra och begränsa skador på männi-
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skor, egendom och miljö. För ambulanssjukvårdens del består uppgiften däremot 

inte av att komma tillrätta med själva olyckan, utan av att tillhandahålla vård av de 

skadade och transport till adekvat vårdenhet. 

Av de tre studerade hjälpinsatsorganisationerna har räddningstjänsten den snä

vast avgränsade interaktionen med de enskilda frivilliga. Arbetet består av uppgif

ter där i de flesta fall ingen kommunikation med de frivilliga behövs, och de verk

samhetsprimära relationerna är riktade mot dem som drabbas av olyckan (och t.ex. 

behöver hjälpas ut ur ett brinnande hus) snarare än mot de frivilliga. Räddnings

tjänsten präglas aven incidentkontrollerande logik, där arbetet går ut på att komma 

tillrätta med en incident som helhet, och förhindra skada på människor och egen

dom, eller på miljön. I det sammanhanget är de enskilda frivilliga överhuvudtaget 

inte relevanta som medhjälpare, bara som källor till information av mycket begrän

sat slag. 

Ambulanssjukvården är en del av hälso- och sjukvården och präglas därmed av 

en medicinsk logik, där patientens bästa står i centrum. Relevansbedömningen på 

skadeplatsen präglas av detta: det är knappast något annat än det rent vårdrelatera

de som fokuseras. Nästan all annan sjukvård kännetecknas emellertid av att den be

drivs i specifika, för ändamålet utformade lokaler och utförs av personal med en 

specialiserad kompetens. På en skadeplats råder oftast helt andra förhållanden. En 

ambulansbesättning består av två personer, och deras verksamhetsprimära interak

tion äger rum med dem som drabbats aven olycka. Ambulanssjukvårdarna kan 

vara i stort behov av hjälp från enskilda frivilliga, så även om relationen till dessa 

inte är verksamhetsprimär så är den ändå i vissa fall viktig. Men samtidigt vet per

sonalen inget om de frivilliga, och om dessa agerar helt inkompetent kan resultatet 

bli katastrofalt för patienterna. Därtill finns i ambulansen resurser, t.ex. läkemedel, 

som är stöldbegärliga. Därför blir ambulanssjukvårdarnas förhållningssätt till de 

enskilda frivilliga ambivalent: frivilliga är ibland helt nödvändiga och de kan göra 

mycket nytta, men när det går snett kan de också åstadkomma stor skada. 

Polisens interaktion med de enskilda frivilliga är primär för verksamheten, och 

därför blir de frivilliga viktiga. Men därutöver förefaller också polisens arbete kän

netecknas aven kommunikativ logik, där mycket handlar om att ha kontakter med 

allmänheten. Kommunikationen på skadeplatsen blir också mångfasetterad genom 

att polisen, i jämförelse med räddningstjänst och ambulanssjukvård, har en mindre 

snävt avgränsad relation till de enskilda frivilliga, och en vidare relevansbedöm

ning. Polisens uppgifter är av flera olika slag och inte begränsade till bara skademi

nimering och sjukvård, och därigenom finns det mer att prata om och fler arbets

uppgifter att samarbeta om. Man kan alltså säga att den institutionella logiken här 

förstärker de verksamhetsprimära relationerna. 
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Interaktionsmönstren vid en skadeplats är komplicerade. Dels finns här tre olika 

slags hjälpinsatsorganisationer, som var och en har sina specifika arbetsuppgifter, 

drivs av sin egen institutionella logik och gör sina egna relevansbedömningar. Dels 

finns här enskilda frivilliga, och ofta finns också individer som är drabbade av 

olyckan. Sett ur räddningspersonalens synvinkel är de sociala relationerna strängt 

uppgiftsrelaterade och präglade aven teknisk rationalitet. Det är relationstypen -

verksamhetsprimär eller verksamhetssekundär - i förhållande till de enskilda fri

villiga, i kombination med den institutionella logik som styr var och en av de in

blandade hjälpinsatsorganisationerna, som ytterst bestämmer hur interaktionen 

mellan räddningspersonal och enskilda frivilliga på skadeplatsen kommer att se 

ut. 
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